
ROZPORZĄDZENIE NR .................... 
WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2022 r. 

w sprawie poszukiwań padłych dzików na terenie województwa małopolskiego 

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 8b i 8j ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 oraz z 2022 r. poz. 1570) oraz 
art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 135, 655 i 1504), zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich położonych na terenie:  

1) powiatu brzeskiego; 

2) powiatu dąbrowskiego; 

3) powiatu gorlickiego; 

4) powiatu nowosądeckiego; 

5) powiatu nowotarskiego; 

6) powiatu proszowickiego; 

7) powiatu tarnowskiego; 

8) powiatu tatrzańskiego prowadzić poszukiwania zwłok dzików lub ich szczątków, na terenach swoich 
obwodów, w okresie                       do dnia 30 czerwca 2023 roku. 

2. Przeszukiwania obszarów i zbieranie zwłok dzików lub ich szczątków na terenach, o których mowa w ust. 1, 
nakazuje się prowadzić w odstępach dwutygodniowych. 

3. Przeszukiwania należy prowadzić zgodnie z zasadami bioasekuracji oraz ochrony przed rozprzestrzenieniem 
się afrykańskiego pomoru świń. 

§ 2. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, o których mowa w § 1 ust. 1, 
niezwłocznie zgłaszać przypadki znalezienia padłych dzików lub ich szczątków powiatowemu lekarzowi 
weterynarii właściwemu ze względu na miejsce ich znalezienia w celu pobrania próbek do badania w kierunku 
afrykańskiego pomoru świń. 

§ 3. Nakazuje się dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich, o których mowa w § 1 ust. 1, 
doprowadzić do unieszkodliwienia zwłok padłych dzików lub ich szczątków według wskazań powiatowego lekarza 
weterynarii właściwego ze względu na miejsce ich znalezienia. 

§ 4. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo 
przyjęty na terenie powiatów brzeskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, 
proszowickiego, tarnowskiego i tatrzańskiego. 

 wz. Wojewody Małopolskiego 
I Wicewojewoda Małopolski 

 
Ryszard Pagacz 
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Uzasadnienie 

WR-II.913.23.2022 

Afrykański pomór świń należy do chorób zakaźnych zwierząt podlegających obowiązkowi zwalczania i jest 
wymieniony w załączniku nr 2 poz. 12 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2020 r. poz. 1421 i 1570). Rezerwuarem choroby są dziki. 
Znaczącym źródłem zakażeń są zwłoki padłych dzików udowodniono bowiem, iż czynnik zakaźny wywołujący 
afrykański pomór świń charakteryzuje się długą, wielomiesięczną przeżywalnością i aktywnością 
w środowisku. W związku z tym, zwłoki padłych dzików lub ich szczątki są szczególnie groźne i należy 
je wyszukiwać i eliminować ze środowiska. 

Zgodnie z art. 46 ust. 3 pkt 8b i  8j w/w  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt wojewoda, w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia 
choroby zakaźnej podlegającej obowiązkowi zwalczania, na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu 
może, w drodze rozporządzenia – aktu prawa miejscowego, nakazać poszukiwania padłych zwierząt. Biorąc pod 
uwagę fakt, iż do zadań Polskiego Związku Łowieckiego, zgodnie z art. 34 pkt 11a  ustawy z dnia 
13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2022 r. poz.1173 i 2185) należy m.in. podejmowanie działań 
mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt łownych, 
w związku z art. 8 ust.1 i ust. 2 tej ustawy (gospodarka łowiecka jest prowadzona w obwodach łowieckich 
poprzez dzierżawców albo zarządców na zasadach określonych w ustawie) przyjęto, że odpowiednio 
dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich należy zobowiązać do zaangażowania się w poszukiwania, 
zgłaszanie oraz unieszkodliwianie zwłok padłych dzików. 

Ponadto, z uwagi na fakt, iż w dniu 1 sierpnia 2022 roku weszła w życie znowelizowana „Procedura 
zorganizowanych akcji przeszukiwań terenów w celu zbierania zwłok dzików lub ich szczątków”, opracowana 
przez Głównego Lekarza Weterynarii i zaakceptowana przez kierownictwo Ministerstwa Rolnictwa i Dyrekcji 
Generalnej Lasów Państwowych, ujednolicone zostały działania związane z prowadzeniem w formie 
zorganizowanych akcji przeszukiwań określonego terenu i unieszkodliwieniem znalezionych martwych dzików 
lub ich szczątków w obszarach, gdzie występuje lub może występować afrykański pomór świń (ASF). 

Wystąpienie afrykańskiego pomoru świń powoduje ogromne straty gospodarcze związane z upadkami 
zwierząt, wysokimi kosztami zwalczania choroby, czy znaczącymi ograniczeniami w przemieszczaniu świń. 

W związku z powyższym, w celu zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, 
Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii wystąpił z wnioskiem do Wojewody Małopolskiego, pismo znak: 
WIW-ChZ.913.26.46.2022 z 29 grudnia 2022 r. o kontunuowanie prowadzenia poszukiwań padłych dzików na 
wskazanym obszarze, w odstępach dwutygodniowych, z zachowaniem zasad biosekuracji. 
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